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 ראש ישיבה
  ש ברן"המכון הגבוה לתלמוד ע, ראש כולל

  ג" תשס•בית יצחק לה 

 ם בענין ברכת חתנים"שיטת הרמב

  ם"שיטת הרמב. א
."  תנו רבנן מברכין ברכת חתנים בבית חתנים ":):ז(גרסינן בכתובות 

רוב הראשונים   .ולא מבורר בסוגיא טיבן של ברכות אלו ומתי מברכין אותן

, ומריבוי הברכות, הניחו שמברכין לאחר החופה מכיון שנראה מנוסח הברכות

.  שברכות אלו בכלל ברכת שבח הן, ימי המשתה' ברך כל זומזה שממשיכים ל

ולענין ברכת נשואין נהגו שאין מברכין "]): באלפס. ד: [פסחים ז(ן "ל הר"וז

.  אלא לאחר שתכנס לחופה לפי שאין ברכות הללו אלא ברכות תפלה ושבח

  ."וכן נראה מדברי בעל הלכות גדולות.  'תדע שהרי מברכין אותם כל ז

סימן ,  קאפח,ד"ת הראב"שו; תמים דעים סימן לח (ד"גם הראב

ושאינן , הדגיש שברכות נישואין הן בעלי אופי שונה מברכת אירוסין) קיט

ומזה , ד הוכיח הבחנה זו מהשואת נוסחי הברכות"הראב.  ברכות המצוה

אבל ברכת אירוסין בסעודה לא ": ל"וז.  'שמברכין ברכות נשואין כל ז

נשואין מפני שיש בה שמחת חתן עם הכלה תקנוה כל וברכת .  שמעתי מעולם

הלא תראה , אבל ברכת אירוסין אינה אלא כברכת המצות, שבעה ובסעודה

  1."שמברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו על העריות

וצריך לברך ברכת : "פוסק אחרת) ג:אישות י' הל(ם "אולם הרמב

.  ע"צ  ושיטתו . " . . והן שש ברכות, חתנים בבית החתן קודם הנישואין

  ".לא ידעתי מאין הוציא זה": ך השיג עליו"והרמ

 ן"הסבר הר. ב
ולא מפני  ":והציע כדלהלן, ם"ן עצמו התיחס לשיטת הרמב"הר

שהיא בכלל מה שאמרו כל המצות כולן מברך עליהם עובר לעשייתן שהרי 

                                                                                                                       
וזה .  דבר שנחלקו עליו הראשונים,  ברכת המצוהיאאירוסין הד מניח שברכת "הראב  .1

שמברכין לאחר הקדושין מחשש ,  ם"נגד פסק הרמב, )כג:ג(אישות ' למרות שיטתו בהל
חשש ופסק זה לא משפיע על אופי , לדעתו.  ברכה לבטלה שמא היא לא תקבל הקדושין

  .ש סימן כה"ק' ז הל"אווב, :ש כתובות ז"ורא, א"ריטב, ן"ועיין ברמב.  תקנת הברכה
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ה וכל, אלו ברכות השבח הן אלא מפני שחופה ייחוד היא ובעיא ראויה לביאה

יוצא איפוא שהבין שעקרונית גם לפי ."  בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה

 לשיטתו אזיל בהגדרת ם"אלא שהרמב, ם ברכות אלו הן ברכות שבח"הרמב

 ם"ן אזיל לשיטתו בהבנת דברי הרמב"הסבר זה של הר).  ב-א:אישות י(חופה 

 ם"התקשה בשיטת הרמב) באלפס. א(ן ריש כתובות "הנה הר.  בענין חופה

והסיק , ובעל העיטור שדרשו כתיבת הכתובה דוקא לפני החופה) ז:אישות י(

ן "הר.   דחופה היינו ייחוד הראוי לביאהם"שפסק זה קשור לשיטת הרמב

 והעיטור שגם איסור דרבנן מעכב הגדרת חופה ם"הניח שסבורים הרמב

 2.דאורייתא

) ז:י, ג:אישות י(ך "הנה הרמ.  אולם אין הסבר זה נראה פשוט

.  שגם הברכות וגם הכתובה קודמין לחופה - ם"התקשה בשני פסקי הרמב

ושלא נראה שהדין , הפסקים'  שונה בבם"ך שניסוח הרמב"אבל העיר הרמ

 ם"ודייק גם מזה שהרמב.  לגבי ברכות קשור לשיטתו לגבי הגדרת חופה

אם ": ל"וז.  ולאו דוקא למעשה חופה, מדגיש קדימת הברכות לנישואין בכלל

) ז"סה(ה לפרש קודם כניסתן לחופה היה לו לפרש כמו שפירש לקמן רוצ

וכי החופה תלויה  . ואם רוצה לפרש זה לא ידעתיה למה, בכתיבת כתובה

  ".וצריך עיון . בברכה

 פוסק ם"ן מניח שהרמב"הר.  ן בעיתי מטעם בסיסי יותר"הסבר הר

ציע וממילא ה, )כלה' ריש מס ("כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה"ש

ואכן רוב הראשונים מצטטים דין זה .  שהברכות חייבות להיות קודמין לחופה

 ד והראשונים בשיטה"רי' ובתוס, ה רבי יהודה"ד: ז' עיין למשל בתוס(

'  בהלם" אבל דין זה לא מופיע כלל במשנתו של הרמב,)מקובצת על אתר

ה לפני ויש לציין שבזה קיים ניגוד חריף בין עניני כתובה וברכ!  אישות

                                                                                                                       
' מע, )תשנד (בית יצחק כרך כו, "בענין כתובה דאורייתא או דרבנן"(במקומות אחרים   .2

הצעתי , )24  הערה44' עם, חזון נחום, " במצות קדושיןם"בענין שיטת הרמב";  449
 שהכתובה תכתב לפני הנשואין קשורה להבנתו המיוחדת בענין ם"שאולי דרישת הרמב

, ולגישתו הכללית שיש זיקה מיוחדת בין כתובה ונשואין, ובה לחיי האישותתרומת הכת
  .ל"ואכמ
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 מפרט שכתיבת הכתובה היא תנאי להיתר אשה לבעלה ם"הרמב.  החופה

וצריך לכתוב כתובה קודם כניסה לחופה ואחר כך יהיה מותר  ")ז:אישות י(

.    ואילו לגבי הברכות אין שום זכר שהן מעכבות לגבי היתר האשה."באשתו

ם ושג,  דוקא מדגיש שאין הברכות מעכבות את החופהם"ואדרבה הרמב

אירס וכנס לחופה ולא ברך "): ו:י(ל "וז!  "נשואה גמורה"בלעדן היא בכלל 

  ".ברכת חתנים הרי זו נשואה גמורה וחוזר ומברך אפילו אחר כמה ימים

יוצא שכהאי גונא אין שום עיכוב ביחס , )ב:אישות י(ולאור דבריו לעיל 

לו לבא כיון שנכנסה הארוסה לחופה הרי זו מותרת  "- להיתר אשה לבעלה

  יוצא ברור שאין כלה ".עליה בכל עת שירצה והרי היא אשתו גמורה לכל דבר

 "שלא גמרו הנישואין והרי היא כארוסה עדיין"בלא ברכה דומה לחופת נדה 

  . דומה אפילו למי שלא נכתב בעדה כתובה עדייןהוגם אינ, )שם(

 סבור שברכת נשואין הן ם"ויש להעיר בנוסף שאינו נראה שהרמב

 ראה צורך לקבוע שאין הברכות מעכבות וגם ם"הרמב.  ם ברכות שבחסת

המארס  "):ו:י( ל"וז.  א שהברכות עצמן תשמשנה תחליף לחופה"לדחות הו

את האשה וברך ברכת חתנים ולא נתיחד עמה בביתו עדיין ארוסה היא שאין 

והיכן מצינו שברכות   3".ברכת חתנים עושה הנישואין אלא כניסה לחופה

 !שאינן חלק מהגדרת המעשה תעכבנה המעשה או תתחלפנה בושבח 

 י"הסבר הב. ג
 ם"הבין שיטת הרמב) ועיין בפרישה שם . ע ריש סימן סב"אה(י "הב

 דורש ברכות נשואין לפני החופה מכיון שהוה ברכת ם"הרמב, לדעתו.  אחרת

כל המצות מברכין עליהן עובר "ועל פי הכלל ש, כמו ברכת אירוסין, המצוה

  :).פסחים ז ("עשייתןל

.  ם"י אזיל בזה לשיטתו בהבנת דברי הרמב"ונראה להעיר שגם הב

א בן "י ציטט דברי הר"הרב ב, )בסוף דבריו ב:א(אישות '  ריש הלמ"בכס

                                                                                                                       
, והצעתי הסבר לזה במאמרי בבית יצחק.  לגבי כתובה) יא:י(והשוה גם דבריו המקבילים   .3

  .ל"כרך כו הנ
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לישא אשה  "- אישות'  שהסביר את כונת דברי אביו בכותרת להלם"הרמב

האירוסין אלא ואין ,  עיקר מצות אישותיםשנשואין מהו, "בכתובה וקדושין

יש מקום לדון אם ברכת נשואין מהוה ברכת , לפי גישה זו.  התחלת המצוה

 .המצוה

 ם"א בן הרמב"עצם דברי ר.  אבל גישה זו קשה לקבל מכמה פנים

, ג- א:אישות א (ם"מדברי הרמב  4.כפי שהוכחנו במקום אחר, ע טובא"צ

עשין , מ"וסה; ח-ה:ברכות יא' והשוה הל ,כד,כג:ג'; והשוה דבריו ריש פרק י

א "גם אם היינו מאמצים גישת ר.   הן מצות עשה"לקוחין"משמע שרק ה) ריג

.  י לגבי הברכות"לא נראין דברי הב,  שנשואין בכלל המצוהם"בנו של הרמב

ואם כן , )כג:ג( קובע בפירוש שברכת אירוסין מהוה ברכת המצוה ם"הרמב

 במסגרת ברכת ם"ברי הרמבד, ועוד.  ברכות המצוה למצוה אחת' איך יתכן ב

).  ו-ג:י(עומדים בניגוד חריף לדבריו בהקשר לברכת נשואין ) כג:ג(אירוסין 

ושחייב ,  קובע באופן חד משמעי שזה ברכת המצוהם"הרמב, לגבי אירוסין

, "מה שנעשה כבר נעשה"ושאם עבר וקידש ולא בירך בשעתו , הבעל לברך

ואילו   5).ח-ה:ברכות יא' הל(תו ולשיט, והוה ברכה לבטלה ככל ברכת המצוה

 ם"הרמב.  נשואין הוא משמיט כל זכר למצוה או לברכת המצוה' בדיונו בהל

חוזר ומברך אפילו אחר כמה "מכריע בפירוש שאם לא בירך בשעתו ש) ו:י(

 ראה צורך לדחות שאין ברכות אלו מעכבות ם"שהרמב, וכבר הערנו.  "ימים

א אלו אינם מובנים "והו.  ליף לנשואיןוגם שהן אינן משמשות כתח, החופה

 .כלל אם מדובר בברכת המצוה

  אופי נשואין ודין ברכות נשואין. ד
 כקיום ומימד בעצם הנשואין

סבור שליווי הנישואין בברכות חתנים  ם"ונראה לפרש שהרמב

אולי הוא סבור שסדר ותוכן .  םמהוה קיום מיוחד בעצם הנישואין עצמ

                                                                                                                       
  .35-45 'מע, חזון נחום, " במצות קדושיןם"בענין שיטת הרמב"  .4

  . סימן כה שחולק על נקודה זו,ש"ק' ז הל"והשוה דברי האו  .5
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מעבר למה שכבר חל ,  שלב סופי זה של האישותהברכות מציינים משמעות

שמא לדעתו הברכות תורמות מימד חשוב לעצם המעבר בין .  על פי האירוסין

לשלב המתיר וחיי , בין השלב של הקנין והאוסר מחד, אירוסין ונישואין

  6.מאידך, האישות של שאר בשר

כפי שמשתקף בדרך , שלבי האישות' הנה קיים ניגוד חריף בין ב

שלב האירוסין הקובע קנין הבעל ושם .  גתם בתורה שבכתב ושבעל פההצ

כי יקח איש  "-) א:דברים כד( אשת איש הוא מפורש בתורה בפרשת כי תצא

במשנה ריש .   והוא גם די מוגדר במשנה ובגמרא ובהלכה- " 'אשה ובעלה וכו

בשטר ,  בכסף-  מבורר דרכי וגדרי הקדושין בלי שום ערפול.) ב(קדושין 

אין פסוק מפורש המתאר תהליך זה או , ואילו ביחס לנשואין.  בביאהו

רק על ידי דיוקים ולימודים יוצא שנשואין קובע לגבי .  המגדיר משמעותו

, .י, .עיין קדושין ה(והיתר לבעל , וירושה, והפרת נדרים, וטומאה, מיתת חנק

 יש דיון גדול, למשל, ביחס להיתר אשה לבעלה  .).מט- .כתובות מח

ד ושיטה ישנה בשיטה "הראב(בראשונים אם ארוסה אסורה מן התורה 

י "רש(או מדרבנן , )א:אישות י, ם"הרמב(מדברי סופרים , :)מקובצת כתובות ז

אין שום משנה או גמרא מקבילה למה שיש , בהקשר לנשואין:)!  כתובות ז

ירה אין ספק שערפול זה אחראי לתופעה נד.  קדושין' לגבי אירוסין בריש מס

ואף מדהימה שנחלקו הראשונים והפוסקים בעצם הגדרת מוסד כה מרכזי 

אישות ' הל, ם"רמב( ייחוד -  והציעו שיטות שונות ומגוונות למדי!  כנשואין

' תוס(פרישת טליתו עליה , .)כתובות ב, ן"הר(כניסה לרשות הבעל , )ב,א:י

 ועוד חכמי ,אירוסין ונשואין אות קט' וספר המנהיג הל, .ד קדושין ג"רי

, )הענין החמישי, מגן אבות, מאירי(פרישת מצנפת שלה עליו ,  )פרובנס

.  וכהנה עוד) א"א סימן נה ס"הרמ(עמידה תחת חופה של יריעה בכלונסות 

 ויש ,שהכריעו לעשות כולם או לפחות מקצתם) 'ח וכו"א וב"עיין רמ(ויש 

                                                                                                                       
ביניהן ,  בכמה הלכותם"השלבים מתבטאת במיוחד במשנתו של הרמב' ההבחנה בין ב  .6

ה אאריך בהזדמנות אחרת "אי.  ל"הדברים נידונו במאמרי בחזון נחום הנ.  ענין שמחה
ללבן בפרט איך הם מציינים ומשקפים משמעות רטי הסדר ותוכן ברכות חתנים כדי בפ

  .זהמעבר 
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למנה ולבתולה גם יתכן שנגדיר חופה אחרת לא.  שפסקו שמספיק באחד מהם

או לקטנה על , )ובדיון האחרונים, :יומא יג' ותוס, עיין ירושלמי ריש כתובות(

תופעה זו , בכל אופן.).   כתובות ב,עיין בבית יעקב(ידי אביה ולגדולה 

ולכאורה היא טעונה ,  הגדרה ברורה אינה נראית מקריתיםשנשואין חסר

 .הבהרה

 של חופה ם והגדרתם עצמו בענין מעמדם"גם במשנתו של הרמב

שחופה היינו ייחוד ) ב:י(הנה ידוע שיטתו .  ונשואין אנו נתקלים בתופעה זו

אבל עמדתו כנראה יותר .  ושמטעם זה אין נדה נכנסת לחופה, הראוי לביאה

 שיש גם מימדים אחרים בנשואין ם"הנה מקודם הדגיש הרמב.  מסובכת מזה

  ". ויתיחד עמה ויפרישנה לועד שיביא אותה לתוך ביתו") א:י(של ייחוד 

.  ואין זה מוכרח.   זקוק לייחוד ולכניסה לביתום"הלחם משנה הבין שהרמב

 רק מסביר שיש צורך לרקע ותנאים מסויימים שקובעים ייחוד ם"יתכן שהרמב

 התכוין לומר שעל פי דין ם"או שמא הרמב.  משמעותי שהופך אותה לנשואה

גם ניסוחו של , על כל פנים.  הפרשתה לוהייחוד קובע חלות כניסה לרשותו ו

וייחוד זה הוא הנקרא כניסה ":  בהמשך מעיד על סיבוך הדבריםם"הרמב

 שיש מעשה ם"  משתמע מהרמב".לחופה והוא הנקרא נישואין בכל מקום

אבל .  והוא האמצעי הרגיל והעיקרי להשגת חלות נשואין, דהיינו חופה, ודרך

ואם חופה , די ליצור שם נשואהעדרך הבללא ברור מדבריו אם חופה הוה ה

האם יתכן שלפעמים אין חופה מובילה מיד או לגמרי .  זהה לגמרי עם נשואין

 שביאה לשם נשואין ם"בהמשך דבריו יוצא מדברי הרמב, ואכן  ?לנשואין

והבא על ארוסתו לשם " - לאחר אירוסין מהוה סוג נשואה גם בלי חופה

ה קנאה ונעשית נשואה והרי היא אשתו לכל נישואין אחר שקידשה משיערה ב

הבין שסוג נשואה זו בלי חופה ) יז:קדושין א(ש "  וראוי לציין שהיש".דבר

ודברים אלו אולי .  רק לשאר דיני נשואין, לא חל לגבי היתר אשה לבעלה

 שגם למאן דאמר שביאה ם"מבוססים על דברי המגיד משנה שהציע ברמב

 לענין - שפורטו בגמרא מ"אין זה אלא לענין הנפק.) קדושין י(אירוסין עושה 
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ע זקוקים לחופה כדי להתיר אשה "אבל לכו.  והפרת נדרים, טומאה, ירושה

  7.לבעלה

הראשונים דנו מנין לו .  גם שיטתו לגבי חופת נדה אינה פשוטה

ן ואחרים הבינו שמן הסתם זה מבוסס על הסוגיא ריש כתובות "הר . חידוש זה

בשאלה אם הבעל פטור מחיוב מזונות בהגיע זמן ולא נשאו שדנה  :)ב- .ב(

והם התקשו שאין דין זה מוכיח כלל שלא חל חופה .  הכשהיא פירסה נד

.) נו( דייק עמדתו מספק הגמרא ם"הציע שהרמב) ו:כתובות ה(ש "הרא.  בנדה

 בחיבת חופה או דוקא בחיבת התלוי:) נד(א "אם תוספת כתובה אליבא דר

ש דחה דבריו מכיון שלכאורה לא תלוי דין זה "והרא.  ביאהחופה הראויה ל

 כדבר שקיבל ם"מביא שיטת הרמב.) כתובות ב(המאירי .  אלא באומדנא

איך יתכן הצעת הגדרה , וצריך עיון טובא  .מרבותיו בלי מקור מוסמך

 .מחודשת כזו בלי ראיה מוכחת

 ויש.   לא דחה יעילות חופת נדה מכל וכלם"הנה הרמב, ועוד

"  .כארוסה עדיין לא גמרו הנישואין והרי היא" שרק) ב:י(שדייקו מדבריו 

נשואין "תמיד מדגיש שחופה הראויה לביאה קובעת ל) ו,ב:י (ם"ואכן הרמב

הוא מנסח את הדברים ) ו:י( חוזר לדין חופת נדה ם"וכן כשהרמב  ".גמורין

שא וברך ואם עבר ונ"  ואף הסיק,"ולא תנשא נדה עד שתטהר" - כלכתחילה

למה אין זה ) 8' מע, .כתובות ב(והקשה עליו המאירי   ".אינו חוזר ומברך

ואני מוסיף תמה בדבריהם אחר שעדיין לשיטתם ": ברכה לבטלה לשיטתו

  8."וברכה זו הרי היא כמי שאינה, אינה אלא כארוסה למה אינו חוזר ומברך

 להבחין בין ם"בשם פוסק הרמ )י:יא(ב "איסו'  בהלם"ועיין גם בדברי הרמב

                                                                                                                       
כלה בלא ברכה אסורה "וכעין זה הבינו כמה ראשונים לגבי חופה בלי ברכת נשואין מדין   .7

לפיה , שמאמץ גם עמדה הפוכה) באלפס: ב(ג "ז בשלט"ועיין גם בריא.  "לבעלה כנדה
ומציע שזה , ברכות נשואין קובעות לענין היתר אשה לבעלה גם בלי שאר דיני נישואין

.  ובעוד פוסקים בענין זה, :ד כתובות ז"רי' עיין גם תוס.  דההיה הבסיס של מנהג יהו
  .וגם אינן מתירות בפני עצמן,  אין הברכות מעכבות ההיתרם"הסברנו כבר שלפי הרמב

אבל לכתחילה אסור ומטעם זה , ועיין בדבריו שמצטט שיטה שמהני חופת נדה בדיעבד  .8
ב היה מקום לפרש " לעיל הם"רמבואי לאו דברי ה.  אין לברך לכתחילה גם כשעבר ונשא

  ! ככהם"הרמב



  הרב מיכאל רוזנצוייג

 

101

ואם נשאת ": ל"וז.  ה בתבעוה לינשא וחוששים משום דם חימוד"ח וע"ת

  והשיג עליו  . . . "ח מותרת להנשא מיד ותספור מאחר שנשאת ותטבול"לת

ועוד כלה שפירסה נדה אסור .  ועוד חופה דאיסורא היכי עבדי": ד"הראב

ם שהציעו ליישב   ועיין שם בנושאי כלי".להתייחד עמה כדאיתא בכתובות

אם נפרש , אך.  'דברי רבינו מכיון שמדובר רק בחשש בעלמא או בספק וכו

 . מובן הדבר יותרים נשואין חלקייםשגם בחופת נדה חל

 .  בהגדרת חופה ונשואין מסובכים מבחינה אחרתם"דברי הרמב

ן "מהוה בסיס לשיטת הרש.) מט-.מח(הנה רבנו פוסק כסוגיא בכתובות 

 מסר האב לשלוחי ם"לפי הרמב.   הבעל קובע להגדרת נשואהשכניסה לרשות

ועונש , )ב:אישות כב(ירושה , )כב:נדרים יא(הבעל קובע לגבי הפרת נדרים 

  .והאחרונים התקשו בזה לאור שיטתו דחופה היינו ייחוד).  ד:ב ג"איסו(חנק 

לגבי ירושת הבעל וחנק משתמע מדבריו שהדבר תלוי או בייחוד של חופה או 

 ם"יתכן איפוא שסבור הרמב.  דברים שונים' ושהם ב, מסירה לשלוחי האבב

שהוא עיקר מוקד הדיון בפרק , ושהיתר אשה לבעלה, יםחלקי ששייך נשואין

בכניסה ) גם(ואילו שאר דיני נשואין תלויים , תלוי בחופה, אישות' הלמ' י

 9.לרשות הבעל

                                                                                                                       
אולי כמה דינים לא תלויים בכלל בשם .  גישות אחרות ליישב הסתירהלהציע יתכן גם   .9

.) כתובות ב(יתכן כדברי הבית יעקב  או.  אלא כל שהופקעה מרשות האב מספיק, נשואה
 ם"קי הרמבוכל הסוגיא בפרק נערה שנתפתתה ופס, ששאני חופת קטנה מחופת גדולה

כל משמעות ומושג של מסירת , מצד אחד.  האלו דנו בקטנה שנמסרה מאביה לבעלה
מאידך .  האשה ושינוי רשויות שייך יותר בקטנה מבגדולה מכיון שרשות אביה עליה

והצעתי פעם סברא כעין זה .  יתכן שהסמל של ייחוד פחות משמעותי ביחס לקטנה, גיסא
א שחופה מהני "בענין ההו:) ה-.קדושין ה(י הזקן "ר' גם להסביר דברי רשי ותוס

  .ל"ואכמ,  יותר לקניןיכיםייך זה בקדושי קטנה ששישאולי דוקא ש.  בקדושין

'  הלם"והרמב, :יבמות נז( בסוגיא דאין חופה לפסולות ם"יש לדון גם בשיטת הרמב
  ).ב:י( אישות 'ועיין לחם משנה הל).  יבמות שם(ומאירי ' ועיין רשי ותוס).  כא:תרומות ז

האפשרות לחלק בין דינים שונים של נשואה מתבטאת גם בסוגיא של הגיע הזמן ולא 
  .ל"ואכמ.  לפי הראשונים השונים:) קז, .נז, .כתובות ב(נשאו 

שאלת היחס בין מעמד נשואה לענין היתר אשה לבעלה ושאר דינים לכאורה נדון גם 
) 76:2(ד בשיטה "הראב.  יתא או דרבנןבדיון הראשונים אם איסור ארוס לארוסה דאורי

.  ארוסה ונשואה לגבי חנקדין הביא ראיה שאיסור ארוס לארוסה דאורייתא מזה שחלוק 
ד "אך נראה לפרש שהראב.  א הקשה עליו איך הוכיח דין ההיתר מדין העונש"והרשב
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ם שינוי ונראה לפרש תופעות אלו על פי מה שכבר הערנו שקיי

ל שעקרונית אין נשואין "ח זצ"וכבר הסביר הגר.  מהותי בין אירוסין ונשואין

 סוג קנין ם לעדי קיום ולרמת דעת המתחייב כמו באירוסין משום שאיניםזקוק

  10.וכדבר שנעשה ממילא,  גמר האישותיםאלא מהו, ויצירת חלות נפרד

ולכן אין   .ישה זוהעובדה שהתורה בכונה לא מפרטת עניני נשואין משקפת ג

ואין שלב זה נתפס ונגמר על ידי ,  כמו אירוסיןים ומוגדריםנשואין מבורר

אלא על ידי סימן וסמל של גמר האישות וביטוי של מעבר , צורת סוג קנין

ודנו .  למצב שבו חסר כל עיכוב ביחס איש ואשתו ובמעמד של שאר בשר

 אם להדגיש היציאה - ההפוסקים בענין הסמל הכי מתאים ומדוייק למעבר ז

אם לציין צד ; או הכניסה הגמורה לרשות הבעל, המוחלטת מרשותה הקודמת

ויתכן גם .  ' וכודאו התחלת חייהם יחד בבית אח, ההיתר גמור לבעלה דוקא

ולכן שמא שייך כמה דרכים .  שיש גמישות נוספת מסויימת בקביעת סמל זה

וגם .  'אלמנה וכו- בתולה, ולהגד- או שתלוי אם מדובר בקטנה, לציין המעבר

, יתכן ששייך להבחין בין המימד של היתר לבעל ושאר דיני שאר בשר

.   הדבר מסובך למדים"לפי הרמב, בכל אופן.  יםם נשואין חלקימיושקיי

הסמל האידאלי המגדיר מעבר זה הוא חופה הראויה לביאה שיוצרת מעמד 

גם שייך , לדעתו, אבל.  ראעל אף שאין הגדרה זו מוכחת בגמ, "אשה גמורה"

  . כפי שכבר ראינו, אולי אף בחופת נדה, לפעמים מעמד נשואה חלקית

 הכניס ענין אמירת הברכות ם"אפשר להבין למה הרמב, לאור כל זה

ואילו לגבי ברכת , מיד אחר שהגדיר חופה, בתחילת דיונו בעניני נשואין

 בסוף הפרק השלישי  רקם"הזכירו הרמב,  ברכת המצוה רגילהיאאירוסין שה

                                                                                                                       
 בחיי יםהניח שעיקר גדר נשואה חייב להיות קשור ליחסי הבעל ואשתו המתבטא

לא יתכן חילוקים , כנראה, לדעתו.  ושכל שאר דיני נשואה רק נובעים מזה, האשות
.  במישור הדאורייתא בין מעמד ארוסה ונשואה אי לאו שנעוצים הם בשרש אישות ממש

  .  א והראשונים האחרים שהזכרנו לעיל חולקים עליו בזה"הרשב

רוסה אי דאורייתא או ד בענין איסור ארוס וא" וראבם"יש גם לדון בקשר בין דברי הרמב
בענין גדר ) ח:ב( סוטה' ודבריהם בהל, )ל"ד בשיטה הנ"והראב, א:אישות י' הל(לא 

  .ל"ואכמ.  "מנוקה מכל עון"

  .ל בחזון נחום"עיין מאמרי הנ, אשר לפרטים  .10
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ברכות אלו כנראה באו להכריז על מעבר עדין , לדעתו.  שדן בעניני קדושין

 םאין שום צורך לדבר מעין זה בקדושין שה.  וסמלי זה ולפרש קצת משמעותו

סביר מאוד הוא שלכתחילה הברכות קודמין , על כל פנים.  קנין מוגדר ומבורר

יש עדיין סיבה לברך אחר הנשואין , ווגם מובן שאם לא בירך בשעת  .לנשואין

 ראה צורך ם"נבין בנקל למה הרמב, על פי רקע זה.  לציין על מעבר חשוב זה

דבר שלא , למעט שאין הברכות מעכבות וגם אינן קובעות בעצמן את הנשואין

בהחלט היה מקום להציע , בהקשר זה.  היה בא בחשבון לגבי ברכות אחרות

או שבלי , סמן המעבר לשלב הסופי של האישותשגם אמירת הברכות יכולה ל

, ההכרזה וההנמקה שמספקות הברכות אין סמל הייחוד מספיק לקבוע המעבר

 ם"גם אפשר להבין למה הרמב.  מכיון שאינו ניכר מתוכו שהוה לשם נשואין

מכיון שהברכות תורמות , ולא רק מעשה החופה, מדגיש ענין הנשואין

והן מוסיפות מימד וקיום לגמר האישות , ןלהגדרת חופה כסמל של הנשואי

יש ,  מדגיש ענין הנשואיןם"ך שהרמב"לאור דיוקו של הרמ.  שחל בשלב זה

אם אכן סבור .   ביחס לחופת נדהם"אולי להציע הסבר להמשך דברי הרמב

גם אם לא מהני לענין היתר אשה , ים שחופת נדה מהוה נשואין חלקים"הרמב

צריך לדון בזמן המתאים ביותר לברכת נשואין  היה ם"נבין שהרמב, לבעלה

או להיתר אשה ,  אם כדאי יותר לקשר לחופה חלקית שחלה- בחופת נדה

 ם"והסיק הרמב.  לבעלה ששייך רק בזמן שיש חופה הראויה לביאה

אבל , "אשה גמורה"שלכתחילה הברכות קשורות להיתר אישות ולמעמד של 

 נשואין ים ברכות לבטלה מכיון שחלבדיעבד אם בירך בזמן חופת נדה אין הן

 .יםחלקי

 הקשר לברכות חתנים שלאחר החופה. ה
ד הוכיחו שברכות חתנים הן ברכות "ן והראב"הבאנו לעיל שהר

איך עובדה זו .  שבח מזה שהן שייכות גם אחר החופה בשבעת ימי המשתה

 לפי מה שהסברנו שברכות אלו הן קיום בעצם ם"משתלבת בשיטת הרמב

 ?הנשואין
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בניגוד לדברי הטור .   עקבית גם בזהם"אבל לכאורה שיטת הרמב

ע ועוד כמה ראשונים שדנו בנושא ברכת חתנים בימי המשתה באותה "ושו

 דוקא בחר לנתק הנושאים ם"הרמב, מסגרת שבה דנו בברכות בזמן החופה

' הוא השמיט כל זכר של ברכות החתנים שלאחר הנשואין מהל.  אחד מן השני

ברכות ' הל(ברכות בהקשר לברכת המזון ' כניס הלכות אלו בהלאישות וה

  )!יא-ט:ב

 בענין הברכות שלאחר ם"אולם יש לעורר בעיה אחת בשיטת הרמב

ל "וז.   תולה הגדרת פנים חדשות בנוכחות בשעת החופהם"הרמב.  החופה

ברכה זו שמוסיפין בבית חתנים היא ברכה אחרונה משבע  "):י:ברכות ב(

במה דברים אמורים כשהיו האוכלין הם שעמדו בברכת , שואיןברכות של ני

נישואין ושמעו הברכות אבל אם היו האוכלין אחרים שלא שמעו ברכת 

נישואין בשעת נישואין מברכין בשבילם אחר ברכת מזון שבע ברכות כדרך 

' בהם   ואם ".והוא שיהיו עשרה וחתנים מן המנין, שמברכין בשעת נישואין

?  למה זמן החופה קובע לענין הברכות שלאחר החופה, לחלוטיןדינים שונים 

משמע .) כתובות ח(מפשטות הסוגיא .  ך התקשה בזה מטעם אחר"הרמ

רב אשי אקלע לבי רב כהנא יומא " - שתמיד מברכין כל הברכות ביום הראשון

קמא בריך כולהו מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות בריך כולהו ואי לאו 

  אבל ".עלמא הוא מברך שהשמחה במעונו ואשר בראאפושי שמחה ב

 בחופה להצדיק אמירת וח שלא הי"פוכנראה דורש ,  לא מבחין ככהם"הרמב

אולי הסתמך דעתו על דברי .  כל הברכות גם בסעודה הראשונה לאחר החופה

ר מברכין ברכת חתנים "ת" - שאינה מבחינה בין הימים:) ז(הגמרא לפני כן 

,  בכל אופן".אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות.  בעשרה כל שבעה

'  שניתק דין הברכות של הזם"ך על פסק זה במיוחד לפי הרמב"הקשה הרמ

 לפי סוגיית ההלכה ברכות חתנים": ל"וז.  ימים מדין הברכות של החופה

, בסעודה נתקנו וכיון שכן אין נכון שיפטור ברכת נישואין ברכת הסעודה

 חתנים בתוך הסעודה אף על פי שהיו כל הקהל בשעת ומנהגינו לברך ברכת

 ".נישואין ושמעו ברכת חתנים
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הנה מן .   שוב על פי דיוק לשונו בנושאם"ונראה לפרש דברי הרמב

הימים אלא שלמעשה אי ' הגמרא משתמעת שעקרונית אומרים כל הברכות בז

ים אין ולפי רוב הראשונ.  דאל זה בלי התנאי של פנים חדשותיאפשר לקיים א

אלא שנוכחות הפנים חדשות מוסיפה , מוסיפין בברכות בשביל הפנים חדשות

  11.מימד מסויים לסעודת חתן וכלה המאפשרת קיום גמור של ברכת חתנים

הדין העקרוני בימים אלו הוא , לדעתו.   מנסח הדבר הפוךם"ואילו הרמב

ון אחר כחלק מברכת המז, דהיינו ברכת אשר ברא, הוספת ברכה אחת גרידא

אלא ,  חוזר ומדגיש שכרגיל יש רק ברכה אחתם"הרמב  12.הברכה הרביעית

ואז חייבים לברך הברכות , אם כן יש מי שלא היה נוכח בשעת החופה

בבית חתנים מברכין ברכת חתנים  "):י,ט:ברכות ב(ל "וז  .האחרות עבורו

ברכה ואין מברכין  . אחר ארבע ברכות אלו בכל סעודה וסעודה שאוכלים שם

ברכה זו שמוסיפין  . . . עד כמה מברכין ברכה זו.  זו לא עבדים ולא קטנים

  נמצינו למדין  . . . "בבית חתנים היא ברכה אחרונה משבע ברכות של נשואין

והוא אינו , שאמירת כל הברכות מהוה מצב חריג בתקופה זו שלאחר הנשואין

 עצמו ם"פי שהרמבכ, אלא נובע מדין אחר, קיום בסעודת ימי שמחה כלל

מברכין בשבילם אחר ברכת ",  בחופהו שלא הייםבמקרה שיש אורח.  קובע

המזון שבע ברכות כדרך שמברכין בשעת נישואין והוא שיהיו עשרה וחתן מן 

 ברכות לברך במקרה ו רק מתאר כמה ואיזם"לכאורה אין הרמב.  "המנין

ל זה שלא היה אלא הוא מתכוין לנמק שבשבי, שנוכח מי שלא היה בחופה

.  בחופה שייך עדיין הקיום של ברכות נשואין לציין עצם המעבר לנשואין

חד דין בסעודת וברכת , סוגי דינים שונים לפי דעתו' יוצא איפוא שישנם ב

                                                                                                                       
 אי שבת - נקודה זו תלויה בכמה מחלוקות בין הראשונים והפוסקים בענין פנים חדשות  .11

אי בעי ; אי פנים חדשות מהני לכל היום או דוקא לאותה הסעודה; שותמהוה פנים חד
 רמה של השתתפות ואיז; להיות נוכח בזמן הסעודה או רק בזמן הברכה או בשניהם

אם דוקא מי ; אי יום ראשון זקוק לפנים חדשות; קודמת פוסלת מלהיחשב פנים חדשות
ספיק באחד או בעי שנים אי מ; שיכול להצטרף למנין או לברך משמש כפנים חדשות

דוקא מי ,  דוקא מי שהוא חשוב ושמרבים בשבילו- איך מגדירים פנים חדשות; לדין זה
  .ל" ואכמ'דוקא מי שלא היה שם וכו, שהיה בחופה

ושהציע , י שהעיר לי דיוק חשוב זה"נתודתי נתונה לתלמידי היקר הרב דוב קיסלביץ   .12
  .שנדון בו בהמשך, טן בענין עבד וקם"בזה ליישב סתירה ברמב
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גישה מחודשת .  המזון של ימי המשתה וחד דין בציון וסימון המעבר לנשואין

,  מן הכללתנה אלא יוצא שאמירת כל הברכות לאחר החופה אים"זו של הרמב

מחזקת את הרושם שעקרונית ברכת חתנים לאחר החופה וברכות נשואין בזמן 

 . החופה שני דינים שונים הם

 ששונים ם"נבין היטב שלמרות שסבור הרמב, על פי רקע זה

הגדרת פנים חדשות תלויה דוקא , המחייבים של הברכות קודם ואחר הנשואין

שאמירת כל הברכות אינה בתור ברכת חתנים בנוכחות בשעת החופה מכיון 

 קושית ת בזה מתיישב 13.הימים אלא מדין ברכות של החופה ממש' של ז

 לא קיבל ההבחנה בין יום ראשון ושאר ם"וגם נבין למה הרמב.  ך"הרמ

, לאור שיטתו חילוק כזה אינו סביר כלל.  הימים לגבי דרישת פנים חדשות

  .ודמת חולקת על נקודה זווהוא היה נאלץ להסיק שהגמרא הק

הימים גם '  בזתשנאמר, נחלקו הראשונים אי ברכת אשר ברא

ן "ועיין בר, .כתובות ח(ן "הרמב.   עשרה או לאאבעי, בדליכא פנים חדשות

, מאידך.  וטעונה עשרה, סבור שברכה זו גם בכלל ברכת חתנים היא) על אתר

 מוכיחה שאינה אלא ן טוען שהעובדה שברכה זו לא טעונה פנים חדשות"הר

נחלקו   14. זקוקה לעשרהאינהו, .)כתובות ח ("אפושי שמחה בעלמא"

ברכת ' הל(האורחות חיים .   בענין זהם"הראשונים בהבנת שיטת הרמב

אך .  ן שיש צורך לעשרה" כדברי הרמבם"פירש דברי הרמב) ק נח"ס, המזון

דשות  רק הביא הצורך לעשרה בהקשר למצב שיש פנים חם"מזה שהרמב

                                                                                                                       
בסוגיא שהציעו שפנים חדשות מהני .) ח(א "והריטב) באלפס. ג(ן "השוה גם שיטת הר  .13

אין מציאות , אבל לדעתם.  "כיום הנשואין" או "כתחילת הנשואין דמי"להפוך הסעודה 
.  אלא הוא מאפשר הקיום הלכתחילה של ימים אלו, פנים חדשות חריג וקיום נוסף

ימים הוא לחזור ולהדגיש ולחגוג שוב ושוב את עצם '  היסוד של שמחת הזעיקר, לדעתם
 יתכן שכשיש פנים חדשות יש הצדקה לחזור על כל הברכות ם"לפי הרמב.  החופה

או פשוט נסביר שלא שייך קיום של ברכת חתנים , כמעין חזרה על החופה עצמה עבורו
תודתי נתונה .  בר לנשואיןהימים בלי שלכל המשתתפים יהיה רקע של הכרת המע' בז

 אפשר בנקל ם"י שהעיר לי שלאור גישתנו ברמב"נלתלמידי היקר זכריה אברומביץ 
  .לפתור בעיית הרמך

יסוד הדין שצריך . ב; אופי ברכה זו בכלל. א: הדבר תלוי בשני נתונים שונים, כמובן  .14
 בחוברת "חתניםבענין ברכת אשר ברא וברכת "ועיין מה שכתבתי .  עשרה לברכת חתנים

  .20-25 ,)ב"תשנ(, 39 עלון, ל מטעם ישיבת שעלבים" שי"מספרא לסייפא"
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ואכן כן .   לעשרההזקוקאינה ואמירת כל הברכות משתמע שברכת אשר ברא 

' הל, ]הוצאת בלוי[ספר הבתים (הרב דוד כוכבי  ). באלפס. ג(ן "פירש הר

 בדין זה ושיטתו ם"כנראה קישר שיטת הרמב) קלג' מע, אות ז' ברכות פרק ב

ם שמענו מלשונו ג ":ל"וז.  ח"פשגם ביום ראשון אין מברכין כל הברכות בלי 

שאין צריך עשרה לברכת אשר ברא ושאפילו ביום ראשון אין מברכין שבע 

אלא אם כן אכלו שם אנשים שלא היו בשעת הנשואין כשברכו שבע , ברכות

 כל הדרישה ם"  ונראה לפרש לאור מה שפיתחנו לעיל שלפי הרמב".ברכות

 ושייך הוא גם ,א דין בברכת נשואין כקיום בעצם המעבר לנשואיןילעשרה ה

אבל אינו שייך , כששייך ציון זה לאחר הנשואין בשביל מי שלא היה בחופה

' כלל לדין הרגיל של ברכת אשר ברא במסגרת ברכת המזון כקיום בסעודת ז

וממילא קשור פסק זה להפסק שגם ביום ראשון לא שייך אלא .  ימי המשתה

 .ת החופהברכת אשר ברא כל זמן שאין פנים חדשות שלא היו בשע

 ם"הנה הרמב.  ם"אפשר ליישב סתירה ולפתור בעייה ברמב, לפי זה

אבל , ברכות' והן בהל, אישות' שולל עבדים וקטנים מברכת חתנים הן בהל

.  אישות הוא ממעט עבדים וקטנים מלהצטרף לעשרה' בהל.  בשינוי ניכר

ני חורין ואין מברכין ברכת חתנים אלא בעשרה גדולים וב): "ה:אישות י(ל "וז

 ראה צורך לפסול קטן ם"הרמב) ט:ב (ברכות' ואילו בהל."  וחתן מן המנין

 ".ואין מברכין ברכה זו לא עבדים ולא קטנים: "ל"וז.  ועבד מאמירת הברכה

דאפילו צרופי לא " -  ועיין בכסף משנה על אתר שהעיר שדבר זה פשוט 

כל שכן שהם , ).מז(מצרפינן עבד וקטן בדבר הצריך עשרה כדאיתא בברכות 

ן ובעל ספר הבתים "אך אם נפרש כדברי הר.  ע"צוהדברים "  .לא יברכו

 שאין צורך לעשרה אלא כדי לברך כל הברכות היכא ם"וכפשטות דברי הרמב

 כשהוא פוסל עבד ם"הנה הרמב.  אין כאן סתירה כלל, דאיכא פנים חדשות

כת המזון של וקטן מתמקד על הדין הרגיל והעקרוני של ברכת חתנים בבר

דבר זה נפסק עוד לפני שהזכיר היוצא מן הכלל ודין האחר .  סעודת חתן וכלה

, ולפי זה גם אין פסק זה כה פשוט.  של ברכות נשואין שזקוקין לעשרה
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מכיון שעקרונית אין ברכת אשר ברא במסגרת סעודת ,  כטענת הכסף משנה

 . חתן וכלה דבר שזקוק לצרוף עשרה

ע סימן "ח אה"י וב"ועיין ב ;אלף קסז:א א"ת הרשב"שו(א "הרשב

דן בשאלה אם מברכין ברכת אשר ברא בזמן החופה בעיר שאין בה ) סב

שאין ברכת אשר ברא שונה משאר ברכות , ן"כהרמב, א"והסיק הרשב.  עשרה

ונראה שאם .  וממילא זקוקה אף היא לעשרה, חתנים אלא לענין פנים חדשות

ן ובעל "לפי הבנת הר (ם"ד והרמב"רי' תוסן ו"א היה מקבל שיטת הר"הרשב

היה , הימים בפחות מעשרה' שאפשר לברך ברכת אשר ברא בז) ספר הבתים

ברכות , לדעתו, כנראה.  מכריע לברך ברכה זו בלי עשרה גם בזמן החופה

וכמו שסבורים , ימי המשנה מהוה דין וקיום אחד' חתנים בזמן החופה ובז

ן קיים אפשרות "ולכאורה לפי הר.  ח ותפלהן ששניהם מדין שב"ד והר"הראב

אבל לפי מה שבררנו .  לברך אשר ברא בזמן החופה אם אין עשרה בעיר

ן לגבי ברכת אשר ברא בפחות " יתכן שלמרות שסבור כהרם"בשיטת הרמב

הנה בכלל לא .  א לגבי עצם הנשואין"הימים יסכים לפסק הרשב' מעשרה בז

וגם בכלל לא מצינו , רא בזמן החופהמצינו ששייך לברך רק ברכת אשר ב

ואין להוכיח .  שחל הקיום של ברכת נשואין כקיום בנשואין בפחות מעשרה

 ברכות ם"הימים מכיון שלפי הרמב' שום דבר מזה שמהני כהאי גונא בז

הימים שני דינים ' הנשואין לפני החופה וברכת חתנים בברכת המזון בז

  15.נפרדים הם

                                                                                                                       
, סימן יח, )ב"ל בשנת תשס"שי(ס "ענינים בסוגיית הש, ז הלוי"ועיין בחידושי רבנו הגרי  .15

ברכות ומלשונו ' הלמ'  דין זה בפרק בם"ל דייק מזה שהכניס הרמב"ז זצ"הגרי.  קטע ג
.  ז" שברכת חתנים הופך להיות חלק מברכה רביעית של ברהמ סבורם"ט שהרמב"בה

בגמר ברכה , לפני הרחמן, ברכות היה אומרן מיד' ז בירך ז"והעידו התלמידים שכשהגרי
ת "סביר לאמץ שיטת רבינו משולם נגד ר, שלפי הבנה זו, ל"ד זצ"והציע בנו הגרי.  'ד
קדושות על כוס ' יך ענין ב ולא שיתלברך על כוס אח) ה שאין"ד: פסחים קב' בתוס(

 . תאח

 סבור שזה ממש חלק מברכת ם"לכאורה אין דיוק זה מוכרח כלל וקשה לקבוע אם הרמב
ועיין בדברי בעל ספר המנהיג שרצה להוכיח כדברי .  המזון או שתלוי במסגרת זו גרידא

ז מהוין קיום אחד ושייך לברך כולן על כוס אחד "רבינו משולם שברכת חתנים וברהמ
אך ודאי אין סברא זו מועילה .  ז זה"מזה שמברכין שהשמחה במעונו בזימון של ברהמ

ברכות וניתקו ' הלמ'  שהרי הוא פסק הדין של השמחה במעונו בפרק הם"לפי הרמב
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דבר זה גם תלוי באופיה והיקפה , כמובן.  ברכות' הלמ' מהלכות ברכת חתנים בפרק ב

ה אדון בו במקום "נושא שאי, ברכות חתניםשל הזכרת שהשמחה במעונו וביחסה לשאר 
 .אחר

 כחלק ת רק ברכת אשר ברא נחשבם"ד פקפק שמא לפי הרמב"בסוף הקטע הובא שהגרי
ושמא רק לגבה לא , ז"שרק היא הוזכרה בקשר לברכה הרביעית של ברהמ, מברכת המזון

כות ולאור כל מה שפיתחנו שאמירת כל הבר.  שייך הבעיה של מצוות חבילות חבילות
 ואינו שייך דוקא 'היכא דאיכא פנים חדשות הוה קיום נפרד של ציון המעבר לנשואין וכו

הדברים , ימי המשתה' ורק אשר ברא נחשב לברכת חתנים של ז, לסעודה ולברכת המזון
 .סבירים למדי

ברכות ' ד שאם ברכת חתנים ממש חלק מברכת המזון אין לכבד בז"גם העיר הגרי, אגב
ובאמת דנו .  ז הסתפק בזה"והביא שהגרי, מ"סעודה ואינו מברך ברהמי שלא אכל ב

ל "אך לאור הערתו הנ.).  ח(א כתובות "בריטב, למשל, עיין . הראשונים והפוסקים בזה
 שוב יתכן שנבחין בזה בין ברכת אשר ברא כשאין פנים חדשות לבין ם"והבנתנו ברמב

 יתכן שנחמיר דוקא לגבי הברכה וגם.  אמירת כל הברכות מדין קיום ברכות הנשואין
 . שהיא בעלת אופי כפולתאאחרי

ז היה סבור שאין ברכות חתנים תלויות "אך גם צוטט שם מכתבי התלמידים שהגרי
אם , ולכן.   אלא מסגרת בעלמאתז משמש"ואין ברהמ, הימים' בסעודה דוקא אלא בזמן ז

ז עד אחר השקיעה "לא ברכו ברהמ' המשתתפים בסעודת חתן וכלה שהתחילה ביום ז
ואינו דומה למי שבירך בסעודה שלישית בשבת אחר .  אין להניחם לברך ברכות חתנים

זו  גישה ,לכאורה.  שזה תלוי בסעודה ולא בזמן, השקיעה שעדיין חייב להזכיר רצה
אך יש לעורר שוב אם שייך לפי .  עומדת בניגוד חריף לדברים האחרים שנאמרו בשמו

  .ל"ואכמ  .רכת אשר ברא ושאר הברכות לאור דיוננו לחלק בין בם"הרמב


